F
0rR4Ál GER¡!

t¡r¡ ¡rÞ-¡litrl'ú*

¡tLþtl¡--,

Agrupamento

porrucüxsÀ

Þttr+rtr

Objeto de avaliação

rl. c}ll.ed¡,rilfå|-Et-a:¡br

at.l

Duração da prova: 90 minutos

C o nteúd

os/Com petê ncl a s/

A

prova tem por referência o

Programa de Português em vigor

homologado

em

2OO9 pelo
Despacho t39/ME/L990, de 16 de

agosto,

supletivamente

aplicando-se
as Metas

Curricula res de Português.

A

Grupo I
Leítura
Texto não literárío

prova tem por referência o

Programa de Português do Ensino
Básico e as Metas Curriculares de

Português

e

permite avaliar

a

aprendizagem passível

de
avaliação numa prova escrita de

A prova é realizada no próprio
enunciado.

A prova inclui um ou mais textos
Texto narrativo
Texto poético
Texto dramático
Outros textos

(CSCTitO)

Valorização dos
domínios/competênci¡s

que

A

prova permite avaliar

30 Pontos

(6 a 14 itens)
1l

Educação Literária

14 itens)

Leitura

e

Escrita,

da

comuns ao Programa

de

Português do Ensino Básico e às

Critérios gerais de classificação da prova

e

Material

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação - É apenas
dos critérios gerais e dos critérios específicos de c
pe.rmitido o uso
apresentados para cada item e é expressa por um nú
de caneta ou

esferográfica de

- Não é permitida
Nos ítens de resposta curta, a cotação só é atribuída se as a consulta de
respostas forem integralmente corretas. podem ser dicionário
atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas,
acordo com os critérios específicos.
- Não é permitido

o uso de corretor

tendo em conta, além do conteúdo, a organização e a
correção da expressão escrita no plano ortográfico, de
pontuaçâo, lexical, morfológico e sintático.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo a cada item
implica que a reposta seja classificada com zero pontos.

Educação
Resposta extensa
Item de resposta extensa (mínimo de 90

No domínio da Gramática, serão
avaliados apenas os conteúdos

FASE: 1." e2,

Nos ítens de resposta restrita , as respostas são classifica

Grupo lll
Gramática

Literária e da Gramática.

(Diretora do Agrupamento)

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente preta.
identificadas são classificadas com zero pontos.

20 Pontos
as

de 2Ot7

tinta azul ou

duração limitada.

aprendizagens nos domínios da

de

inteiro.

de resposta curta, restrita, escolha
múltipla, associação, ordenação,

(6 a

de 2017

conteúdos nâ prov¡
(Cotações dos itens)

const¡tuirão o suporte para a avaliaçâo
do domínio da compreensão/expressão
oral/ expressão escrita através de ítens

Texto literário

Afixado em

ttül Þr, ttr ttet.

20 Pontos

completamento e Verdadeirofalso.
Grupo

+r, &A-¿(,

4e Ano/ loCiclo de Escolaridade

Características e estrutura
(Estrutura, número e tipologia

Domlnios

Aprovado em Conselho pedagógico

de Fe¡reræ

(A Pres¡dente do C. Pedagógico)
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REPü¡UCÀ

palavras)

No item de resposta extense, a cotação é distribuída pelos

30 Pontos

Vocabulá rio e Ortografia.
As respostas em que se verifique o afastamento integral

Grupo lV
Escrita

Metas Curriculares de português,
oral e Gramática.

parâmetros: Tema, Coerência, Estrutura, Morfologia,
teme e da tipologia ou cuja extensão seja inferior

a

palavras será classificada com zero pontos

Total da prova:
100 pontos
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-
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_þJt

IY

(A Presìdente do C. pedagógico)

Afixado em

Tipologia da prova:

Oral

POTIUAUê|

(A

Duração da prova: 75 minutos

C onte ú

Objeto de avaliação

DE

d os/Co m petê ncia s

Domíníos

ma de Português do Ensino Básico e
as Metas Curriculares de português e

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita

Grupo I
Leitura/Compreensão

e

e é expressa por um

número

inteiro.

75 Pontos

Resposta curta

. Nos itens de resposta curta, a resposta pode resumir_se, por
exemplo, a uma palavra, a ume expressão ou a uma frase.
. Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta

A prova inclui um texto que const¡tu¡ o
suporte para a avaliação do domínio da

ção Literária e da Gramát¡ca. Nos do-

resposta longa 1 a 2 itens)

Português) ou de outras obras literá-

Material

apresentados para cada item

compreensão/expressão oral, através de
itens de resposta curta (7 a L0 itens) e de

ção Literária> (Metas Curriculares de

lu e 2o Fase

Crìtérios gerdís
de cldssificøção
da provø

/

mínios da Leitura e Escrita, da Educa-

<Lista de obras e textos para Educa-

FASE:

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos
critérios gera¡s dos critérios específicos de classificação

Texto narrativo
Texto poético
ïexto dramático
Outros textos

te avaliar as aprendizagens nos do-

rária, poderão ser usados textos da

de 2Ol7

Valorização dos
domínios/competências e conteúdos
na prova

Expressão oral

de duração limitada. A prova permi-

mínios da Leitura e da Educação Lite-

de
ra do Agrupamento)

4o Anolciclo de Escolaridade

dos
A prova tem por referência o progra_

,¿.-r'ts de2077

o

ABrupamento de Escolas de Ferreiras Cód. 145026
Sede: Escola Básica lntegrada de Ferreiras - Cód.344g9g

INFORMAçÃO-PROVA DE EqUIVAIÊNCIA À FREQUÊNCIA

o

curta podem apresentar-se organizados por níveis

¡ A

cada nível de desempenho corresponde uma

pontuação.
Grupo ll
Gramática

25 Pontôs

¡

dada

(3 a 5 itens de resposta curta)

Não é
necessário

Nos itens de resposta curta, a classificação é atribuída de

ecordo com

os

elementos

de

resposta solicitados

material

e

apresentados.
¡ O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a
resposta seja classificada com zero pontos.
. As respostas inaudíveis ou que não possam ser claramente
identificadas são classificadas com zero pontos.

Classes de palavras

Relações entre palavras
Flexão verbal
Funções sintáticas

de

desempenho.

para

desta prova

rias. No domínio da Gramática, serão
Resposta lonqe

avaliados apenas os conteúdos co-

. Os itens de resposta longa estão relacionados com a
apresentação de opiniões pessoais ou posicionamento crítico

muns ao Programa de português do
Totel da
prove:

Ensino Básico e às Metas Curricula_
res de Português. Oral e Gramática.

700

pontos

relativamente a uma temática.
¡ São considerados, nos itens de resposta longa, os seguintes
critérios:

li

truronunçÃo- pRovA

DE EeutvALÊNctA À FREeuÊNclA DE

adequação; qualidade; organização do discurso

e

co rreção

ística.

português

I

a

rea lização
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Atrupamento de Escolas de Ferreiras - Cód. 145026
Sede: Escola Básica lntegrada de Ferreiras - Cód.344898

Utctr'udezorT

Presidente do C. Pedagógico)

Afixado

Q

de(&c¿tb-dezotT
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(A Diretora do

Agrupamentol t

INFORMAçÃo-PRoVA DE EQUtVAtÊNclA À FREquÊNcIA DE Matemát¡ca
Tipologia da prova: Escrítø

Duração da prova: 9Q mínutos

Características e estrutura

Matemática

e conteúdos no prova
(Cotações dos itens)

Parte

de

I

.
.

Números e Operações
- 7 itens

22 pontos

Organ¡zação e Tratamento de

e 2s Fdse

Critérios gerais

Moterial

apresentados para ceda iten e é expressa por um número inteiro,
previsto na grelha de classificação.

As respostas ilegíveis ou que não possam ser

Dados

- 1 iten

Is

A classificação desta prova resulta da aplicação dos critérios gerais

em vigor (homologado

em
2012), aplicando-se supletivamente as Metas Curr¡culares de Matemát¡ca, e permite
avaliar a aprendizagem, passível de avaliação numa prova escr¡ta de duração limitada,
nomeadamente a capacidade de aplicar conhecimentos na resolução de problemas e
em situações que implicam comunicação e
raciocínio matemático.

FASE:

Volorizøção dos
d o m ín i os/com petên c¡ as

Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Programa

4e Ano/Ciclo de Escolaridade

6 pontos

claramente

identificadas são classificadas com zero pontos.
O aluno apenas pode

.

Geometria e Medida
- 3 itens

13 pontos

esferográfica de tinta

Conteúdos

indelével, azul

Parte ll

Números e Operações

preta e

ou
régua

graduada.

r

Números e Opreções
- 1 iten

Geometria e Medida

usar, como material
de escrita, caneta ou

8 pontos

Nãoépermitidoouso

.
Organização e Tratamento de Dados

de corretor.

Geometria e Medida
-9 itens

o Organ¡zação e Tratamento de
Dados
-2 ¡tens

37 pontos

14 pontos

Total da prova:
100 pontos
INFORMAçÃO- PROVA DE EQUIVALÊNCN À FREQUÊNCIA DE MATCMát¡CA
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DE Estudo do Meio

Duração da prova: 60 mínutos

4o

Ano/Ciclo de Escolariäããe

1"

o

de

de 2077

(Diretora do Agrupamento)

-

FASE:

I-e FFãse

e
A classificação desta prova corresponde

A prova tem por referencia o Estudo do
Meio, homologado em 1990, pelo

A prova apresenta entre 15 a ZO ¡tens

Despacho 139/ME/L990, de 16 de agosto,
e permite avaliar a aprendizagem passível

A prova reflete uma visão integrada e
articulada dos diferentes conteúdos

de

avaliação numa prova escr¡ta de

duração limitada, nomeadamente a
de aplicar conhecimentos
científicos que permitam analisaç
capacidade

mundo natural e social nos domínios:
-À descoberta de si mesmo;

A prova é cotada para 100 pontos

- À Descoberta dos outros e das

correspondendo a classificação da prova à
média aritmétíca simples, arredondada às
unidades, das classificações das duas

cada
I

nstituições;

- À Descoberta das inter-relações entre

uma

das

- À Descoberta dos materiais e objetos;

componentes,

componentes.

História de Portugal
Continentes e Oceanos
Os astros
Aspetos físicos do meio
Principais atividades produtivas nacíonais
Poluição do ar, água, sonora
Qualidade do ambiente
Água

Ar
Som

Materiais e objetos de uso corrente

apresentados para cada

item e é
por um número inte¡ro ou
decimal, previsto na grelha de

esferográfica de tinta preta indelével.

As

respostas

são registadas

itens

100 pontos

classificação.
As respostas ilegíveis ou que não possam

ser claramente identificadas são
classificadas 'com zero pontos. No
ent¿nto, em caso de omissão ou de
engano na identificação de uma
resposta, esta pode ser classificada se for

possível identificar ¡nequivocamente o
¡tem a que diz respeito.
5e o aluno responder a um mesmo item
mais do que uma vez, não eliminando
inequivocamente a(s) resposta(s) que

não deseja que seja(m)

no

enunciado da prova. Não é permitido
o uso de corietor.

expressa
1-6

Ossos e músculos

- À Descoberta das inter-relações entre a
Natureza e a Sociedade;

A classificação a atribuir a cada resposta
resulta da aplicação dos critérios gera¡s e
dos critérios específicos de classificação

O aluno apenas pode usar, como
material de escrita, caneta ou

para

espaços;
À Descoberta do ambiente natural;

às unidades, das classificações das duas
componentes.

progra máticos da disciplina.

Os itens podem ter como suporte um ou
mais documentos, como. por exemplo,
figuras, mapas/plantas, tabelas,
fotografias, gráficos e textos.

¡nterpretar e compreender a realidade do

à

média aritmética simples, arredondada

classificada(s),

deve ser considerada apenas a resposta
que surgir em primeiro lugar.

Na classificação desta prova, serão
consideradas corretas as grafias que
seguirem o que se encontra previsto no
Acordo de 1990, atualmente em v¡gor.

INFORMAçÃo _ PRoVA DE EqUIVALÊNCIA À FREQUÊNcIA DE
Estudo do Meio
Página 1 de

I
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Agrupamentq de Escolas de Ferreiras - Cód. 145026
8ási€ lntegrada de Ferreiras - Cód.344898

Afixado em

Sede; Escola

ninutos

Características e estrutura

Objeto de avaliação

A prova tem por referência o programa de

4e AnoI Ciclo,ie Escolaridade
Volorízação dos
don f ni o s/eom pe tê n èto s
e conteúdos nø provo
(Cotoções dos ¡tens)

Parte I (escrita)

Expressões Artísticas em vigor (homologado

em 20L2), que permite avaliar a autonomia,
a capacidade de comunicação de ideias

através

da

linguagem v¡sual, gestual

.

Expressão eEducação Plástica

-

lfi)

pontos

del-tuc¿)ù ¿ezott

FASE:

ls

e 2s Fdse

Cñtér¡os geto¡s

Moteúdl

A classificação desta prova resulta da aplicação dos critérios gerais
apresentados para cada iten e é expressa por um número inteiro,
previsto na grelha de classificação.

e

corporal, expressividade e criatividade dos

As

alunos.

respostas ilegíveis ou.'

que não possam ser

identificadas são classificadas com zero pontos.
Conteúdos

claramente

O aluno pode usar,
como material de
escrita, caneta ou
esferográfica de tinta

- Expressão e Educação Plástica

indelével, azul

ou
preta, lápis de grafite,
borracha, apara-lápis,
régua, lápis de cor,
compasso, esquadro,

Parte ll (prática)
- Expressão e Educação Musical

.

Expressão e Educação Musical

- 30 pontos

cola, tesoura

o Expressão e Educação Dramática

- 30 pontos

Expressão e Educação Física

Não

é

permitido

uso de corretor.

o Expressão e Educação Física

- 40 pontos

Total da prova:
200

INFoRMAéo- PRovA

DE

e

equipamento
desportivo.

- Expressão e Educação Dramática

-

r'ôde2o!7

(A D¡retore do Agrupamento)

INFoRMAçÃo-PRovA DË EqulvALÊNclA À FREQUÊNC|A DE Expressões Artísticas e Físico-Motoras
Duração da prova:90

d

(A Pres¡dente do C. Pedagógico)

DrREçÄo GERAr Dos ËsrABErEctMENTos EscoLARES - DsRAt

Tipologia da prova: Escritø/ Práticu

(l-1

EquvALÊNcn À rnequÊructn

DE Expressões

Artísticas e Físico Motoras

I
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DIREçÂO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - DSRAt

(A Pres¡dente

Afixado

Duração da prova: 60 mínutos

Objeto de avallação

C. Pedagógico)

. /8

O dezotl

a"

s

(A Diretora do Agrupamento)

INFORMAçÃo-PRoVA DE EqUMALÊNCIA À FREqUÊNCIA DE IneIês

Caracterlsticas e estrutura
(Estrutura, número e tipologia dos itens)

dezotT

-

Cód. 145026
Sede: Escola 8ás¡ca lntetrada de Ferrelras - Cód. 3¡l4g9g

Tipologia da prova: Escríta

Aprovado em Conselho pedagógico

4e Aîolûîrclo de Escolaridade

Valoilzoção dos
domlnlos/competêncl
as e conteúdos na

FASE:

ls e 2s Fose

Crltérìos gerols de cløss$lcoção da prova

Møterlol necessário e
permît¡do

pfovo
A prova

|

tem por referência as

Metas Curriculares de lnglês para o
leCiclo do Ensino Básico e perm¡te
avaliar a aprendizagem

Constituído por três questões obrigatórias.
Uma questão de resposta curta, uma de
escolha múltipla e uma de associação/pintura.

da língua, nomeadamente

Comprehension

Compreensão da leitura/ Read i n g

Critérios de classificação

A

5x2=10 pontos
5x1=5 pontos

Constituído por duas questão obrisatórias.
Uma questão de Verdadeiro/Falso e uma
questão de resposta curta.

lll - Léxico/.exÍs

Gramática/Grommor e

As respostes ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas
são classificadas com zero pontos.

5x2= 10 pontos
5x2= 10 pontos

classificada a respostâ que surgir em primeiro lugar.

pode usar, como
material de escrita,

caneta

ou

esferográfica de tinte

indelével, azul

Deve usar lápis de cor

permitido usar folha

de rascunho.

5x2=10 pontos

Não

é

permitido

Não

é

permitido

uso de corretor.

seleção.

5x4=20 pontos
V - EscritalWrítíng

Constituído por uma questão obrieatória.
de
orientada e extensa

TNFORMAçÃO - pRovA DE EqUtvAtÊNctA À FREqUENCIA DE tNGrÊS

o

uso de dicionário.

Constituído por duas questões obrisatórias.
Uma questão de completamento e uma de

Uma

ou

preta.

É

5x2=10 pontos

lGrømmar

for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é

O examinando apenas

quando necessário.

Constituído por duas questões obrigatórias.
Uma questão de ordenação e uma de
preenchimento de lacunas.
lV - cramática

a atribuir a câdâ resposta resulta da aplicação dos

Critérlos gerais

Se

Léxico/lexrs,

classificação

critérios gerais e dos critérios específicos apresentados para cada item
e é expressa por um número inteiro.

!l - Compreensão da leitural Reodìng

a

Compreensão Oral/ Liste n i n g,

Escrita/Writ¡ng.

5x2=10 pontos
5x1=5 pontos
5x2= l0pontos

e aqu'nição de

competências nos diversos domínios

Co m p reh e n si on,

(Cotoções dos ltensl

- Compreensão OrallL¡sten¡ng

Total da prova:
100
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Afixado em
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Diretora do Agrupâmento)

INFORMAçÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCN À FREqUÊNCIA DE IN?TêS

Oral

c-

de2Ot7

(A Presidente do C. pedagógico)

AErupamento de Escolas de Ferrelras - Cód. 14SOZ5
Sede: Escola 8áslca lntetrada de Ferrehas - Cód, 3¿t4899

Tipologia da proval

O

e./

Duração da prova: 75 mínutos

4e AnolClclo dé Escolaridade

Fþ.s,É 7s e

2s Fose

Valorîzação dos
Caracterlst¡cas e estrutura
(Estrutura, número e tipologia dos itens)

Objeto de avallação

A prova tem por referência as
Curriculares de lnglês para
Ensino Básico

prova oral

o

de

I

Metas

O aluno deve ser capaz de partic¡par num

numa

duração limitada,

a

50 pontos

o

domínio da Erpresão

Oral/Speaking nomeadamente

Onl/Spoken lntemct¡on
Oral/Spoken

na

Prductiø; e

na

e

Compreensão OravListen¡ng, Léxico e

50 pontos

O aluno deve ser capaz de descrever uma

imagem, recorrendo a vocabulário
adequado e previamente trabalhado, e
responder a perguntas simples sobre a

desvalorização

a

incapacidade para

O afestamento ¡ntegral do tema das imagens

¡ Compreensão oral: 10 pontos
¡ Pronúncia e gramática:10 pontos
r Fluência do discurso:10 pontos
¡ Vocabulário:10

. Correção:s pontos
. lnteração:5 pontos

me5ma.
Gnmáfrca/

comunicar.

de

propostas

parâmetros:

I
Expressão/Produção Oral

consequentemente

permltido

Cada resposta será avalíada tendo em consideração os seguintes

lnteração
Produção

Moteriol necessárìo e

implicará a desvalorização total da resposta.

diálogo simples e responder a perguntas
de identificação pessoal.

aprendizagem e aquisição de competências,
focando+e sobre

Crltéños geftls de closslflcação da prova

Serão considerados fatores

lnteração

LeCiclo do

e perm¡te avaliar,

domlnlos/competêncl
as e conteúdos no
prova
(Cotoções dos ltens)

Lexis a nd Gro m rno r.

Não é

necessário

materiel da parte do
examinando.

Total da prova¡
100 pontos
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